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SLOVO STAROSTY
Milí přátelé,
zatímco v některých okolních obcích přemýšlejí, zda na svá území pustí dodavatele či
provozovatele stometrových větrných elektráren, Kunštát dostal nedávno nabídku navýstavbu takzvané fotovoltaické elektrárny
– na polích nad firmou Best-Business. Jednoduše řečeno jde o speciálních panely, které
přeměňují energii sluneční na elektrickou.
Nejsou vysoké, ale zabírají velkou plochu.
Zastupitelé budou proto 13. března
rozhodovat, zadají-li potřebnou změnu
územního plánu. Na jejich zasedání vás
srdečně zvu.
Současně vám všem přeji radostné
a klidné Velikonoce a dobrý vstup do prvních jarních dnů.
Váš Pavel Göpfert

HRA NA ZUZANKU. Divadelní soubor LMD při generálce.

FOTO: Pavel Havelka

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
VÝSTUP ZE SVAZKU VaK
Zastupitelé při svém posledním jednání
rozhodli o vystoupení Kunštátu ze Svazku
vodovodů a kanalizací (VaK). Nepřijali výši
podpory, kterou svazek městu nabídl pro zamýšlené budování kanalizace a rekonstrukci
čistírny odpadních vod. Původně plánovaný
rozsah výstavby se proto rozdělí do dvou
etap. V první, ukončené před rokem 2010,
se vynechá úsek na konci Sychotína – od
trafostanice po benzinovou pumpu a tři
úseky v Kunštátě. Zde ale půjde o lokality, ve
kterých zatím ještě funguje dosavadní kanalizace. Ve svazkových obcích roste cena vody
průměrně o sedm procent ročně. Kunštát
chce toto tempo zachovat i po vystoupení ze
svazku (1. ledna 2009) a získané prostředky
hodlá vkládat do zhodnocování kanalizační
infrastruktury.
ROZPOČET NA ROK 2008
Únor přinesl i schválení městského rozpočtu
pro letošní rok. Oproti loňsku je patrný jeho
nárůst. Zatímco na prahu roku 2007 stála na
straně příjmů i výdajů částka 24,7 milionu
korun, letos město začíná na 35 milionech.

Kromě vyšších příjmů z daní za tím stojí
například skoro pětimilionová dotace na
přestavbu kulturního domu.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
U fotbalových kabin dětské hřiště nakonec
nebude. Nepodařilo se najít shodu všech
účastníků jednání.
Konečná varianta proto počítá s velkým
rozšířením hracího parku v zahradě mateřské školy (a jeho otevřením veřejnosti
až do podvečerních hodin) a s umístěním
drobných hracích prvků na náměstí Klementa Bochořáka, na výletiště za kulturním
domem a u bytovek v ulici Nová.
STEZKA DO RUDKY
Začátkem měsíce podalo město žádost o dotaci na stavbu dlážděné stezky z Kunštátu do
Rudky. Bude-li úspěšná, chodník povede od
hřiště v Hliníkách, nahradí dnešní pěšinu
nad silnicí a skončí za jeskyněmi Blanických
rytířů – napojením na stávající lesní stezku.
Hlavní předností tak bude bezpečný přístup
do areálu významné místní dominanty.
Náklady projektu mají dosahovat asi 2,65
milionu korun.

OSVĚTLENÍ STEZKY DO ÚJEZDU
Z radnice odešla také žádost o dotaci na
osvětlení stezky z Kunštátu do Újezdu. Tu
město letos postaví a za dalších 550 tisíc
korun by ji mělo lemovat i šestnáct nových
svítilen.
NÁMĚSTÍ KLEMENTA BOCHOŘÁKA
Náměstí zůstává prázdné. Jeho zatravněnou
část město zatím neprodá. Na doporučení
stavební komise bude spíše usilovat o výstavbu nekomerčního víceúčelového objektu
ve vlastní režii.
Rada města Kunštát

Starosta města Kunštát
zve
na veřejné zasedání zastupitelstva
Hlavní bod programu:

Návrh změny územního plánu
z důvodu výstavby
fotovoltaické elektrárny
13. března od 17 hodin, zasedací síň MÚ

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Nabídka nové služby: Czech POINT
Od měsíce února je na městském úřadě
zprovozněna služba Czech POINT (Český
Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), která přináší ulehčení komunikace
se státem. Czech POINT v současné době
poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená,
že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na
místě Czech POINT, může požádat o následující:
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo
listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu
je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá
další strana výpisu je zpoplatněna částkou
50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální
území a dále buď parcelní číslo požadované
nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo
stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li
se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat
i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u
větších staveb, dělících se na jednotlivé byty,
garáže atd. V tomto případě pochopitelně
musí žadatel znát nejen popisné číslo domu,
ale i přesné číslo bytu v domě.
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
O výpis z Obchodního rejstříku České
republiky opět může požádat anonymní
žadatel. Výpis lze požadovat na základě
znalosti IČ obchodní organizace. I zde je
vydání první strany výpisu zpoplatněno
částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu
je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
I v tomto případě může o výpis z Živnos-

tenského rejstříku České republiky požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na
základě znalosti IČ obchodní organizace.
I v tomto případě je vydání první strany
výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá
další strana výpisu je zpoplatněna částkou
50,- Kč.
VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o
Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat
výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné
žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu
předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů
vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech
POINT výpis vydat, musí mít platný doklad
totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.
To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v
České republice.
V případě, že je možné vyřídit žádost o
výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí
klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč
jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku
trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný
kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí
žadatel o výpis požádat způsobem podle §11
odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové
žádosti. Systém Czech POINT umožňuje
vytisknout žadateli tuto papírovou žádost
již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V
tomto případě se neplatí správní poplatek
úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč
a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.
-taj-

Poradí s daňovým přiznáním
Finanční úřad v Boskovicích bude v měsíci
březnu poskytovat veřejnosti na fi nančních
úřadech a ve vybraných obcích informace
potřebné k řádnému splnění povinnosti
podat daňové přiznání (distribuce tiskopisů,
poskytnutí základních informací pro vypl-

nění přiznání, výběr daňových přiznání a
kontrola jejich formální správnosti).
■ KUNŠTÁT – kontaktní místo v budově
městského úřadu 6. března a 20. března
(čtvrtek) vždy od 14 do 17 hodin.
-taj-

KNIHOVNA
■ BURZA KNIH.
Pořádá Městská knihovna v Kunštátě
od 10. do 20. března

■ Výstava - NÁPOJE. Práce žáků výtvarného
oboru ZUŠ Letovice – Kunštát. V městském
informačním centru od 6. do 26. března

SLOUPEK
Procházka
J H

N

ebude to dlouho trvat a máme tady
jaro, čas procházek, špacírů a dýchání
čerstvého vzduchu. Skoro celý život jsem
byl vášnivý turista. Nejdřív jsem jako člen
tajného Foglarova skautského oddílu chodil
rád do přírody s kluky. O něco později se mi
líbilo v přírodě v dívčím doprovodu a jak
život plynul, vracel jsem se spíš k první variantě. Dnes mi Staňa Lamplot vytýká, že jsem
ho naučil chodit na špacíry a že v současnosti mne z pelechu vytáhne jen představa
hříbků. Když ono je to těžké. Léta na hřbetu
přibývají, čapy bolijó, plíce jsou zakouřené,
srdíčko obajpásované, už to prostě nechodí,
jak to chodívalo. Přitom kunštátské okolí je
tak krásné!
Naše milé městečko však není jen krásné,
ale i zázračné. Vynalezl jsem totiž procházku, jakoby předurčenou pro takové jezevce,
lenochody a jiné hlemýždě, jako jsem já.
Ta procházka má neocenitelnou vlastnost:
Vyjdete z Kunštátu z kopce, projdete se pár
kilometrů v podstatě po rovině a vrátíte se
domů zase z kopce. Vaše údy nijak nezmalátní, kapacita plic stačí a srdíčko tluče přiměřeně. Kudy vede taková zázračná trasa? Je
to jednoduché: Sejdete na začátek Sychotína
a dáte se po staré rozsečské silničce směrem
na Makov. Aut tam jezdí málo, takže příliš
neruší. Projdete kolem rybníka a Grafitárny
a občerstvíte se báječnou chladnou vodou ze
studánky Mramorky. Tam si můžete i zakouřit, čistého vzduchu je tam na rozdávání.
Asi tak po 300 – 400 metrech odbočíte vpravo, přebrodíte nebo přes kameny přeskáčete
Petrůvku a vnoříte se do údolí, kde voní
máta a fenykl (i otakárci tu jsou někdy k zahlédnutí). Projdete kolem trosek Burianova
koupaliště a když se vynoříte z lesa, uvidíte
už před sebou Rudku. Mezi poli dojdete
k penziónu a budete-li chtít, lze se opět občerstvit. Tentokrát může být občerstvovací
tekutina už i silnějšího druhu než je voda
z Mramorky, protože máte před sebou pěšinku, která vede z kopce do Hliníků. Když
pak budete procházet hřbitovem, doporučuji, abyste se porozhlédli, kam si lehnete
v době, ve které už takovouto pohodlnou
a zdravou procházku nezvládnete.
KUNŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává a zdarma rozšiřuje
MěÚ Kunštát, tel.: 516 462 456,
www.kunstat.eu, e-mail:
podatelna@kunstat-mesto.cz,
Uzávěrka příspěvků je vždy
do 25. dne v měsíci.
Tisk: KB Tisk Letovice,
Masarykovo nám. 18, tel.: 516 476 393

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

MATRIKA

Všechny třídy MŠ dostaly nové koberce

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

Kateřina FADRNÁ, Újezd 94
Jak již byla veřejnost informována, jsme od
AKCE MŠ NA MĚSÍC BŘEZEN
*13. 12. 2007
1. ledna 2008 součástí základní školy. Na
počátku byly obavy, co nového nám toto 6.3. Maňáskové divadlo – představení v Filip HERDIN, Zámecká 139
* 28. 12. 2007
sloučení přinese. Zaměstnanci si postupně mateřské škole
zvykají na vzájemnou spolupráci a řešení 15.3. Vítání jara, vynášení Mořeny, sraz na Jan FADRNÝ, Sokolská 520
* 22. 1. 2008
společných úkolů.
školní zahradě ve 14 hodin
Věříme, že děti v mateřské škole žádné 16.3. Velikonoční výstava v kulturním domě, Natálie BUDIŠOVÁ, Sychotín 102
změny nepocítí, a když – tak jen pozitivní. vystoupení dětí z MŠ, výstavka dětských * 29. 1. 2008
Antonín CVEČEK, Zámecká 356
Během jarních prázdnin se nám podařilo prací
* 5. 2. 2008
vyměnit koberce ve všech třídách, a tím 17.3. Návštěva knihovny – starší děti
Magdalena LEPKOVÁ, nám. Krále Jiřího 104
prostředí mateřské školy zútulnit. S úpra- 18.3. Návštěva knihovny – mladší děti
vami interiéru chceme i nadále pokračovat. 19.3. Velikonoce v penzionu pro důchodce *14. 2. 2008
Nela VĚŽNÍKOVÁ, nám. Krále Jiřího 100
Během letních prázdnin nás čeká výmalba – vystoupení dětí z oddělení Beruška
celé budovy a v budoucnu bychom rádi vy- 20.3 Hvězdárna Brno – Slunce tropí hlou- * 28. 2. 2008
bavili všechna oddělení novým nábytkem. posti – pohádkový příběh pro předškoláky
Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme
Nebude to zajisté malá investice, ale původZÁPIS DO MŠ
všem jubilantům, kteří své narozeniny
ní vybavení je po 23 letech provozu zcela nevyhovující. Doufáme, že se nám tyto plány Zveme rodiče a děti k zápisu do naší ma- (75 a více let) oslaví v měsíci březnu:
ve spolupráci s městským úřadem podaří teřské školy na školní rok 2008/2009. Zápis Jaroslava TRAMPOTOVÁ, Radnická 472
uskutečnit.
se uskuteční v pondělí 14.dubna v době od PhDr. Ludvík KUNDERA, nám.Kr. Jiřího 124
Naši mateřskou školu je možné i spon- 12.30 do 16 hodin v oddělení MOTÝLEK. Marie ŠMERDOVÁ, Radnická 472
zorovat. Tímto bychom se chtěli obrátit na Během návštěvy si mohou všichni prohléd- Františka FIALOVÁ, Radnická 472
kunštátské firmy, popřípadě i na jednotliv- nout mateřskou školu a ostatní třídy při Ludmila VLASÁKOVÁ, Hluboké 1
Jiřina VLASÁKOVÁ, Hluboké 1
ce, kteří jsou ochotni poskytnout finanční běžném provozu. Těšíme se na Vás!
dar. Případný sponzorský dar se použije na
K zápisu je nutné přinést rodný list dí- Zdeněk UHER, Fr. Halase 114
základní činnosti a aktivity školky (nákup těte. Upozorňujeme, že přednostně budou Kristina SOJKOVÁ, Hliníky 216
hraček, vybavení tříd, výlety, atd). Je možné přijímány děti na celodenní docházku. Dále Marie FIKROVÁ, Tenorova 279
poskytnout i věcný dar, ale je třeba se předem bude MŠ postupovat v souladu se směrnicí, MUDr. Naděžda TEJKALOVÁ, Fr. Halase 443
dohodnout na konkrétním předmětu daru kterou se stanoví kritéria pro přijímání dětí Miroslav ADAM, Radnická 472
– MŠ může například používat jen vybavení k předškolnímu vzdělávání.
OZNAMUJEME ÚMRTÍ
s příslušnými atesty, kterými jsou předměty
Aktuální informace o mateřské
schváleny pro danou věkovou kategorii dětí. škole budou k dispozici na adrese Drahomíra BAŠNÁ, Hliníky 209
+2. 2. 2008, *1930
MŠ děkuje budoucím sponzorům za poskyt- www.zskunstat.cz.
nuté finanční nebo věcné dary.
Eva Tenorová, zástupkyně ředitele pro MŠ Libuše PŘEDEŠLÁ, nám. Krále Jiřího 105
+13. 2. 2008, *1927
Miroslav STANĚK, Hliníky 249
+26.
2. 2008, *1954
ZÁMECKÉ OKÉNKO

Blíží se oslavy 550. výročí korunovace Jiřího z Kunštátu
a z Poděbrad českým králem

KULTURA

Český král Jiří z Kunštátu a z Poděbrad, českým zemským správcem. Po smrti Ladipanovník evropského významu je rovněž slava Pohrobka byl dne 2. března 1458 na
bytostně spjat s městem Kunštátem.
Staroměstské radnici v Praze zvolen českým
Jiří se narodil v dubnu roku 1420. Den králem a následně dne 7. května 1458 byl
i místo narození se v písemslavnostně korunován.
ných pramenech i pozdější
Základem
politické
O jeho pobytech na
literatuře
rozcházejí.
O
koncepce krále Jiřího byla
Kunštátě nemáme
jeho pobytech na Kunštátě
kompaktáta, která považožádné písemné zprávy.
nemáme žádné písemné
val za klíčový zákon. Jejich
Bezpečně však víme, že
zprávy, bezpečně však víme,
papežským zrušením v roce
zdejší panství vlastnil
že zdejší panství vlastnil v le1462 nastala destabilizace
v letech 1448 – 1464.
tech 1448 – 1464. I přes to, že
českého království, kterému
Jiří na Kunštátě trvale nežil,
se král Jiří v roce 1464 snažil
přistoupil kolem roku 1450 k rozsáhlým čelit nadčasovou a rozsáhlou koncepcí tzv.
stavebním úpravám kunštátského hradu Mírové unie evropských panovníků, jejímiž
jakožto rodového sídla.
hlavními orgány měly být stálý kongres se
V té době však již Jiří mířil do vysoké zákonodárnou pravomocí a soudní dvůr. Na
politiky. Dne 27. dubna 1452 byl ustanoven západoevropských panovnických dvorech

Sdružení Řemesla Kunštát pořádá

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
S ŘEMESLNÝM TRHEM
16. března od 9 hodin
v kulturním domě
Ochotnický divadelní spolek LMD
zve
na závěrečné představení díla
HRA NA ZUZANKU
29. března v 19 hodin v kulturním domě

Připravujeme
Koncert operního pěvce
JURIJE GORBUNOVA
držitele ceny álie
11. dubna v kostele sv. Stanislava

se však tento projekt setkal pouze s nezávaznými projevy sympatií.
Konec vlády krále Jiřího byl poznamenán permanentním bojem panovníka
s vnitřním i vnějším nepřítelem. V době,
kdy se poměry v království začaly stabilizovat a kdy se situace opět začala obracet
v jeho prospěch, král Jiří dne 22. března
1471 náhle umírá.
Po krátkém exkurzu do období panování
Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad se nyní vrátíme k datu jeho korunovace 7. května 1458,

neboť jeho letošní kulaté výročí přivedlo
město Kunštát ve spolupráci s občanským
sdružením Dědictví, občanským sdružením Řemesla Kunštát a správou státního
zámku Kunštát k realizaci Oslav 550. výročí
korunovace Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad
českým králem, které se budou konat dne 3.
května 2008 v Kunštátě. V dubnovém čísle
Kunštátského zpravodaje budeme čtenáře
podrobně informovat o programové náplni
Oslav 550. výročí korunovace.
Radim Štěpán, kastelán

OZNÁMENÍ
■ Taneční skupina BAMI KR Kunštát pořádá
letní taneční tábor v Češkovicích u Blanska
v termínu 20. – 27. 7. 2008. Přihlásit se mohou
i děti, co nenavštěvují taneční skupinu. Bližší
informace na tel.: 516 461 033, 603 547 636
■ Taneční skupina BAMI KR Kunštát získala do své sbírky další dva soutěžní poháry
z Tišnova. Děvčata zde porazila i brněnské
tanečníky. Za vzornou reprezentaci a poctivé trénování dostane celá taneční skupina
dáreček – děti pojedou do kina.
Hana a Michaela Bartošovy, KR Kunštát
■ Klub stolního tenisu uspořádal 2. února
v městské sportovní hale 5. ročník turnaje
„O pohár města Kunštát“. Zúčastnil se ho
rekordní počet 42 hráči a měl velmi dobrou
sportovní úroveň. Vítězství obhájil Libor
Vymětal z Městečka Trnávka, druhý byl
Radek Bubeník z Černé Hory a třetí Pavel

Dolníček z Kozárova. Děkujeme městu za
pronájem haly a všem sponzorům za jejich
hodnotné dary. Putovní pohár vítězi a ceny
nejlepším předal starosta města.
Bohumil Podsedník, Klub stolního tenisu
■ V sobotu 9. února se v městské sportovní hale konal turnaj fotbalové přípravky
(5 – 10 let). Zúčastnilo se ho 7 družstev. Náš
tým pod vedením B. Dočekala a V. Horáka
obsadil výborné 3. místo. Zvítězilo družstvo
Boskovice A, na druhém místě družstvo
z Rájce-Jestřebí. Poděkování patří hlavnímu pořadateli Petru Loukotovi a hráčům
FK Kunštát. Rovněž i sponzorům: Pekárna
Kunštát, Jednota Kunštát, Jednota Olešnice
a fi rma Katzmair. Vážíme si všech, kteří ve
svém volném čase pracují s dětmi a mládeží.
Je to záslužná a nedoceněná činnost.
Za diváky Renata Horáková

Plánuje se obnova Panské zahrady
V druhé polovině loňského roku město opět
oprášilo myšlenku obnovy Panské zahrady
v Kunštátě. Napomohlo tomu spuštění Operačního programu Životní prostředí a díky
němu možnost čerpání prostředků z fondů
Evropské unie. V současné době je zpracována studie od společnosti Agroprojekt PSO
s.r.o., na jejíž základech by měla být započata příprava projektu.
Panská zahrada je dlouhodobě zanedbávaná lokalita v těsné blízkosti místní dominanty – Kunštátského zámku. Již ve výše
zmíněné studii je poukazováno na její stav.
„V současné době je tento prostor ve stavu,
který neodpovídá její původní hodnotě a
především není využíván způsobem, ze kterého by mohli mít dobře možný prospěch
obyvatelé města i jeho návštěvníci. Toto
město je spojeno s osobností krále Jiřího,
panovníka, jehož mapa Evropy byla už před

půl tisíciletím téměř totožná s mapou dnešní EU. (Letos to bude 550 let od jeho zvolení
českým králem). Také proto bude dobré
využít možnosti obnovy všech hodnot právě
této zahrady. S obnovou zahrady se podle
platného územního plánu i podle záměrů
města počítá. Proto bylo také zadáno zpracování studie. Jedním ze zásadních problémů
obnovy zahrady je nutnost zajištění dostatku vody pro původní vodní nádrž. Možnost
obnovy původních zařízení je omezena tím,
že došlo k oddělení (a prodeji) části pozemků na zahrádky i pro výstavbu a k přerušení
původních provozních a technických vazeb
objektů zámku a zahrady.“ Přesto doufáme,
že se pro obnovu této lokality podaří najít co
nejideálnější možné řešení a Panská zahrada
se stane vyhledávaným místem pro pobyt
všech generací obyvatel města.
Ing. David Mikolášek, Lukáš Hrdlička

Přijměte pozvání na

OKRESNÍ ŠKOLNÍ OLYMPIÁDU VE STOLNÍM TENISE
Hostem bude vítěz světové palalympiády

Sportovní klání se koná v sobotu 29. března v Městské sportovní hale

INZERCE
»

KAREL ŠEVČÍK – provádí montáž: žaluzie (meziokenní, plastová okna a eurookna),
venkovní rolety (plast, Al), sítě proti hmyzu,
textilní roletky, roletky do střešních oken.
Kontakt: tel.: 603 586 083, 461 521 006

» OPRAVY RODINNÝCH ŠICÍCH STRO
JŮ A OBNITKOVAČEK. Milan Lepka,
Nýrov 76, tel. 723 307 810, 516 475 092

» NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU Kunštát (ve
dvoře zdravotního střediska). Otevřeno
každou středu od 9.30 do 16.00 hodin

» VIDEOPŮJČOVNA A SMÍŠENÉ ZBOŽÍ
Andrea a Jiří Barvovi nabízí 300 titulů DVD,
nápoje, potraviny, kosmetiku, cukrovinky,
dárkové zboží, hračky, tel. karty a další.
Nová 376 , Kunštát. Tel.: 603 966 230
Otevřeno : Pondělí - Sobota 18.00 - 20.00
»

HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČKY NA DŘEVO.
Půjčovna - servis - prodejna. Poštovní
adresa, kanceláře, provoz: Podchlumí 34,
Kunštát 679 72, tel/fax: 516 462 021, mobil:
775 211 499, limara@limara.cz

»

ZÁMEČNICTVÍ DOLEŽAL – kovovýroba, svařování CO2, výroba brán, branek,
výstavba oplocení, zábradlí, schodišť aj.
Kunštát, Fr. Halase 176, tel.: 724 288 104

»

PEKÁRNA V KUNŠTÁTĚ hledá pracovnice na obsluhu v letní zahrádce od května.
Tel.: 516 461 033, 603 547 636

»

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE značky
Slovaktual. Andrea a Jiří Barvovi nabízí
zdarma cenovou kalkulaci na plastová okna
a hliníkové dveře. 3. středové těsnění, příjemný oblý tvar, nejmodernější technologie
výroby. Kunštát, Nová 376 tel. 603 966 230,
vzorková prodejna: nám. Míru 3, Blansko tel.
602 439 906, slovaktual-blansko@email.cz

SPORT
Šachový klub Kunštát pořádá
ŠACHOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE
DO 15 LET
Memoriál Jana Jílka
8. března 2008 v 9 hodin
v Sychotíně Na Prádle
Kategorie do 11, 13 a 15 let
budou
hodnoceny zvlášť

